Journal of Research on Archaeometry, 2020; 6 (1):33‒46

DOI: 10.29252/jra.6.1.33

URL: http://jra-tabriziau.ir/

[ DOI: 10.29252/jra.6.1.33 ]

[ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.1.5 ]

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
2022-03-17 ]

Original Paper

Received: 26/11/2018

Accepted: 28/06/2020

Abstract
The study of cultural heritage artifacts and the research of a protection and restoration intervention
create with - and are often limited to - a complete characterization of their surface. This is not only
factual for museum objects, but also for archaeological artifacts, because the object as it was
discovered may contain precious unknown information that could be lost by too much aggressive
interposition. Clayey tablets and metallic pins from the protohistoric site of Tappeh Sofalin have
been studied by means of mineralogical and chemical characterizations. The main part of the
research is done in order to get representative interpretation concerning the relationship between
these two tools, as the first technological features in writing in this period. Muli-analytical methods
were applied for these devotions. ICP-MS carried out in order to have the chemical compositions
of trace elements and ESEM was applied for discriminating the distribution of the elements on the
surface of the pin and the tablets. The elemental distributions getting a modeling of clustering with
respect to the similarities between the elements concentrated on the surface of the pin as well as on
the tablets. The clustering of the chemical, mineralogical results from this site is supported by
means of surface characterization via AFM microscopy that dedicated information on the use of
the pin as equipment appreciated for engraving the surface of tablets. The surface feature of the
objects was observed and controlled by the use of AFM. This microscope enables the study of the
electrically conductive or insulating specimen without precise coating or preparation; the AFM
involves of a microscale cantilever with a sharp angle (probe) at its end which is used to scan the
specimen surface. Thanks to very sensitive displacement controls of the specimen and of the tip by
piezoelectric tubes, the equipment allows a measurement of the surface topography with a precision
of less than one nanometer in height and a few nanometers in lateral position. The AFM is the only
method among these that provides the ability to quantify the majority of material types and also the
roughness of a surface characteristic and unrivaled three-dimensional spatial resolution. The AFM
offers total 3D surface measurement by imaging topography (height), where they can be
investigated to determine areal surface roughness parameters; for example statistics on the domain
and grain size or their hardness. Comparison of tools for surface characterization can provide the
information about materials properties beyond topography. For instance, AFMs can measure a
mechanical (e.g., elastic modulus), and functional properties (e.g., piezoelectric response). The
surface roughness of archaeological clay based materials altered due to different environmental
parameters, but the effect of graving in nanoscale on their surface can be investigated by atomic
force microscopy in order to identify the traces of elements which were remained as the residue
during the manufacturing process. On the other hand, this investigations help to trace the effects of
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the originality on the surface of an objects. Quantitative values of the roughness, the lateral
correlation length, and the roughness exponent are extracted from the measurement. The results
suggest some residual signs of originalities from the clay tablets during the manufacturing
processes.
Keywords: Proto-Elamite, Scanning Electrone Microscopy, Atomic Force Microscopy, Tappeh
Sofalin
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محوطۀ سفالین در شمال شهر پیشوا و شرق دشت ری (دشت ورامین -پیشوا) قرار دارد .این محوطه ،به دلیل وولود ملواد فرهنگلی و
استقراری از دورۀ آغاز نگارش بهمانند گِ نوشته ،مُهر و اثر مُهر در مرکز فالت ایران بیشترِ تووه را به خلود معطلو داشلته اسلت .در
همین راستا این پژوهش ،بهمنظور شناخت و مطالعۀ میکروسکپی و شیمیایی حداق  ،بخشی از گِ نوشتههای آغاز ایالمی ،انجلا شلد.
مهمترین پرسش در این پژوهش ،دستیابی به ارائۀ پاسخ در وهت ارتباط بین نمونههای گِ نوشته و قلمِ نگارشی بهدسلتآملده از تپلۀ
سفالین از طریق آزمایشها شیمیایی و ساختار شناسی بر روی دو نمونه گ نوشته و یکقلم فلزی از آثار ایلن محوطله اسلت .در ایلن
پژوهش ،چگونگی ارتباط نمونۀ گ نوشته با نمونۀ قلم یافت شده از طریق آزمایشهایی شیمیایی وهلت شناسلایی عنیلری رسلوبات
سطحی ،انجا شد .بر این اساس ،عناصر شیمیایی رسوبات سطحی قلم ،توسط میکروسکوپ الکترونی موردبررسلی قلرار گرفتنلد و رد
یابی شباهتهای ژئوشیمیایی بین عناصر اصلی و عناصر کمیاب مووود در قلم و کتیبه ،ملورد تحلیل قلرار گرفلت .هم نلین تیلاویر
مطالعات سطحی توسط اسکن میکروسکوپ روبشی اتمی ( ،)AFMبرخی از ساختارهای مربوط به ووود حکاکی بر روی کتیبه با قللم را
آشکار کرده است .با استفاده از میکروسکوپ روبشی اتمی ،ویژگیهای سطح اشیاء موردبررسی و کنترل قرار داده میشود .این وسیله ،با
تووه به کنترل وابهوایی بسیار حساس نمونه و توسط سوزن بسیار نازک کندیلور ،امکان انلدازهگیلری توپلوگرافی سلطح و هم نلین
میزان اصطکاک را با دقت کمتر از یک نانومتر از ارتفاع و چند نانومتر در موقعیت وانبی ،فراهم میکنلد .میکروسلکوپ روبشلی اتملی
( ،)AFMیکی از معدود روشهایی است که با استفاده از آن میتوان به میزان زبری مواد با استفاده از خیوصیت اصطکاک آنهلا ،پلی
برد .مقایسۀ دادههای میکروسکوپ روبشی اتمی میتواند بهعنوان ابزاری برای توصیف سطح در مطالعات خیوصیات سلطح و اصلالت
شناسی مواد تاریخی ،مورداستفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی :فنّاوری ،تکنیک نوشتن ،آغاز ایالمی ،میکروسکوپ الکترونی ،میکروسکوپ نیروی اتمی ،تپۀ سفالین
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بررسی گِلنوشتههای آغاز ایالمی در محوطۀ سفالین بر اساس
مطالعات میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ نیروی اتمی
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 .2موقعیت جغرافیایی سفالین
سفالین در حاشیۀ شهرک نقشوهان شلهر پیشلوا ،شلرق
دشت ری ،در دشت رسوبی و حاصللخیز وراملین لپیشلوا،
واقعشده است .مساحت این دشت138 ،هزار هکتلار اسلت
که بیش از  60هزار هکتلار آن را زملینهلای کشلاورزی
تشکی میدهد .وسعت محوطۀ سفالین بیش از  20هکتار
اسلت .سللفالین مللابین سللالهللای  1390-1385هجللری
شمسی ،در شش فی  ،مورد کاوش قرار گرفلت .ملدارک
آغللاز نگارشلی بللهماننللد گل نوشللته از ایللن محوطلله در
کارگاههای مختلف بهدستآمده است (نقشه.)1
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 .1مقدمه
گ نوشتههای آغاز نگارش ،تنها در ایلران بلهدسلتآملده
آمدهاند و همافق با گ نوشتههای ومدت نیری (اروک)3
در بینالنهرین هستند .گل نوشلتههلای آغلاز ایالملی در
حوزه های فرهنگی خوزستان ،فارس ،کرملان ،سیسلتان و
فالت ایران بهدستآمدهاند .شیوۀ نگارشی آنها بلهخلوبی
شناختهشده نیست ،اما بیشتر زبانشناسان این دوره ،معتقد
هستند که شیوۀ نگارش این گ نوشتهها ،شیوهای مستق
از گونۀ همزمانِ به دست آمدۀ آنها از بینالنهلرین دارد و
این شیوۀ نگارش را مرتبط با نمونه گ نوشتههای نخست،
میدانند [.]1
بر این اساس ،نحوۀ نگارش بر گ نوشتههای تاریخی
در تپه سفالین در حاشیۀ شمالی فالت مرکلزی ایلران بلر
اساس ابزارهای منسوب به حکاکی و نوشتن بر روی ایلن
لوحهها در این مقاله ،موردبحث قرار میگیرد .دراینارتباط،
آرکئومتالورژی یا فللزگلری باسلتانی در منطقله ،تنهلا بلر
اساس یک سوزن فلزی بررسی نمیشود ،بلکه ایجاد یلک
ارتباط منطقی بین لوحههلای مکشلوفه و ابلزار نوشلتاری
آنان ،با استفاده از آزمایشهای شیمیایی و میکروسلکوپی،
موردبحث و بررسی قرار میگیرد.
در ارتبللاط بللا کشللفیات باسللتانشناسللی ،عللد
گزارشهای مبنی بر ووود ابلزار صلنعتی مورداسلتفاده در
محوطههای باسلتانی هملواره موردتووله و تعجل بلوده
است .در ارتبلاط بلا صلنعت فللزگلری و فنّلاوری ذوب و
استحیال فلزات در فالت ایلران و هم نلین معلدنکاری
باسللتانی و ابللزار و وسللای مللورد کللاربرد در ایللن حللوزه،
اطالعات متعددی در دسترس است [ .]2در ارتباط با ابلزار
و وسای موردنیاز در صنعت فلزگری و استحیلال فللز در
مرکز فالت ایران (کرمان و ویرفت) نیز محققان متعلددی
کاوش و تحقیق کردهاند [ .]2, 3مطالعات باستانشناسلی و
باستانسنجی صلورت گرفتله بله منظلور شناسلایی ابلزار
مورداستفاده وهت خلق یک اثلر و یلا رونلد تکنوللوژیکی
مواد ساختهشده از سنگ و سفال و یا شیشه ،سابقۀ زیادی
ندارند و در بیشتر موارد ،انتسلاب برخلی اشلیاء بلهعنلوان
ابزارهای فنّاوری در محوطهها ،مبتنی بر حدس و یا ارتباط
ظاهری و تطبیقی بین اشیاء است .دراینارتباط ،گ نوشته

ها و لوحلههلای تلاریخی از وملله ملواردی هسلتند کله
بهواسطۀ خیلت فرهنگی -تاریخی خود ،در قال یکلی از
اثرات به وای مانلده از سلنت نوشلتاری بشلر ،از اهمیلت
بسیار باالیی برخلوردار هسلتند .مطالعله بلر روی منشل و
نحوۀ ساخت گ نوشتهها ،هم نین بر اساس رنگ و بافت
آنها متفاوت است [.]4
در اینمیان ،بسیاری از ایلن روشهلای شناسلایی و
تجزیه شلیمیایی ،بلهصلورت روشهلای شناسلایی ملواد
درروی زمین و یا در الیههای حفاری گزارششدهانلد و در
مواردی نیز با استفاده از روشهای ژئوشلیمیایی و تجزیلۀ
ریزساختار ابزارآالت ،به چگونگی ارتباط بین این ابزارهلا و
اشیاء مکشوفه از منطقه حفاری پرداختهشده است .یکی از
بهترین مثالهای کاربردی ،دراین زمینه ،مطالعلاتی اسلت
که در ارتباط با ردیابی ژئوشیمیایی از یک سلنجاق فللزی
بر پایۀ مس با یک سوزن فلزی از همان ونس ،بر اسلاس
تحلی های  ICP-MSصورت گرفته است [.]4
مطالعات ساختارشناسی و ردیابی عناصر کمیاب وهت
ارتباط اشیاء بلا کلاربری ابلزاری و اشلیاء سلاختهشلده ،از
مواردی است کله در مطالعله بلر روی ملواد فرهنگلی ،از
اهمیت زیادی برخورداراست .دراینرابطه ،بیشترین تمرکلز
بر نحوۀ فرسایش و تنوع تغییرات احتمالی در سلطو ایلن
اشیاء (در ایلن مقالله گل نوشلتههلا) اسلت [ .]6-5نحلوۀ
فرسایش و نوع رسوبگذاری بر این آثار ،وابسلته بله نلوع
استفاده از ابزار (بهصورت حکاکی و یا ضربهای) و هم نین
شرایط محیط دفن و وغرافیای منطقۀ دفن است.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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نقشه  :1موقعیت قرارگیری محوطه سفالین در مرکز فالت ایران
Map 1. Location of tappeh Sofalin in central Iranian plateau
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 .1-3گلنوشتههای سفالین
شواهد نگارشی دورۀ آغاز ایالمی کله مخلتص ایلن دوره
هستند ،نشاندهندۀ استقالل شیوۀ نگارش آنهلا از شلیوۀ
نگارش بینالنهرینیها است؛ در این دورۀ فرهنگی ،شلاهد
توسعه در بیشتر بخشهای مختلف اقتیلادی ،تولیلدی-
بازرگانی و مدیریتی هستیم .والیتهلای آغلاز ایالملی را
میتوان بهعنوان بخشی از شبکۀ تجاری شرق باسلتان در
نظللر گرفللت کلله محللدودۀ وغرافیللایی درّۀ سللند ،ایللران،
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 .3یافتههای فرهنگی باستانی سفالین
مواد فرهنگی بهدستآملده از محوطلۀ سلفالین در مرکلز
فالت ایران ،سب افزایش اطالعات ما دربلارۀ دورۀ آغلاز
نگارش در ایران ،در حلوزۀ فرهنگلی فلالت ایلران شلده
است .تیویر مح تپه سفالین و آثار به دست آملده از آن،
در گزارشها و منابع دیگر ذکرشده است و در ایلن مقالله
ضرورتی بر تکرار آن نیست ،چراکه سؤال اصلی این مقاله،
بیشللتر بللر خیوصللیات و مشخیللات اشللیا تکیله دارد .از
یافتههای فرهنگی شاخص بهدسلتآملده از سلفالین ملی
توان به سفال لبه واریخته ،سینیهای بانشی ،چنلدرنگ ،و
نیز مدارک سیستم نظارتی وامعه در بخشهای اقتیلادی
ماننللد کاالشللمارها ،مِهرهللای اسللتوانهای ،اثللر مُهرهللا و
گ نوشتههای آغاز ایالمی ،اشاره کرد .در یک نگلاه کللی
بر اساس فضاهای صلنعتی در کنلار یافتلههلای نظلارتی

مختلف متعلق به دورۀ آغاز نگلارش و تلدفینهلای آغلاز
ایالمی به همراه گورنهادههای مختلف در این محوطه ،به
نظر میرسد محوطۀ سلفالین یلک وامعلۀ نظامنلد در دو
مرحلۀ آغاز نگارش ابتدایی (افق شوش )2و پیشرفته (آغلاز
ایالمی) داشته است [.]7, 8
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شک  :1گ نوشتههای آغاز ایالمی بهدستآمده از کاوشهای محوطه سفالین
Fig. 1: Neo-Ilamite tablets excavated from Tappeh Sofalin

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2022-03-17

 .3-3قلم نگارش
نگارندگانِ سفالین در طی زمان برای نگارش ،از قلمهای
مختلف چوبی ،فلزی و غیره استفاده ملیکردنلد .از قللم
هللای نللوکتی لز وهللت حفللر نشللانههللای نگارشللی ،از
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 .2-3نگارندگان/کاتبان
با تووه به انواع گ نوشتههای شلر دادهشلده ،مشلخص
شد که در سیستم مدیریتی وامعه ،گروههای تخییی در
بخشهای مختلف مشغول به کار بلودهانلد .یکلی از ایلن
گروههای تخییی شاغ  ،نگارندگان یا کاتبانِ گ نوشته
ها هستند .برای این گروه از نخبگان باید پیشلینۀ فعالیلت
آنها را در خیوص ثبلت و ضلبط اطالعلات ،حلداق از
زمان استفاده از گویهای شمارشی در نظلر گرفلت .ایلن
گروه نخبۀ اوتماعی ،توانایی شمارش ،خوانلدن ،نوشلتن و
ثبت و ضبط اطالعات را داشتند .ایلن توانلایی خوانلدن و
نوشتن ازهر نسلی به نس دیگلر آملوزش داده ملیشلده
است .در بینالنهرین ،بهطور مسلم گروه نخبگان ودید ،در
مدارس تعلیم داده میشدند و در آنجا تملرین ملیکردنلد.
این واقعیت بر اساس گ نوشلتههلای معلرو بله مشلق
نگارش ( )Scribal Exerciseاز دورۀ اروک  4به بعلد ت ییلد
میشود (شک  2راست و وسط) [.]9,10
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بینالنهرین و حتی میر را در مسلیر زمینلی و دریلایی در
خلیج فارس پوشش میدادهاست [ .]7گ نوشتههلای آغلاز
نگارشی مرحلۀ دو یا آغاز ایالمی سفالین از کارگلاههلای
مختلف در طی شلش فیل کلاوش بلهدسلتآملدهانلد.
بهعنوان آثار شاخص آغاز ایالمی سفالین میتوان از انلواع
مهرومو های گلی ،اثلر مهلر ،سلفالهلای لولله نلاودانی،
سفالهای کف نخ بر ،سفال دورنلگ ،سلفال چنلدرنگ و
سفالهای لبه واریخته نا برد .گ نوشتههای تپۀ سلفالین
بللهطللور متوسللط  6 cmطللول 4 cm ،عللر و 2 cm
ضخامت دارند .آنها بله شلک گلرد ،مربلع و مسلتطی
هستند .بیشلتر متلون آغلاز ایالملی تپلۀ سلفالین شلام
شمارش تعداد کارگران ،حساب ویرۀ کارگران ،وملعآوری
تعداد دا گوسفند و بز و مقدار دارایی نخبگان وامعه است
(شک .]7[ )1
یازده قطعه از گ نوشتههای آغاز ایالمی تپۀ سلفالین
که در ابتدا کشلفشلدهانلد بیشلتر دربلارۀ سرشلماری بلا
موضوعهای تولید محیلوالت غلله و گللههلای حیلوانی
هستند ،که در تحقیقات پیشین موردتووله قرارگرفتله انلد
[ .]25در این گ نوشتههای ساختار انسلانی اسلتفادهشلده،
مانند کارگران ،از هر دو ونس زن و ملرد نیلز ثبلتشلده
است؛ اما نسبت فراوانی ایلن نلوع گل نوشلتههلا در تپلۀ
سفالین نسبت به متون گلهداری و پرداخت ویرۀ کلارگران
کمتر اسلت .نمونله تیلویر شلمارۀ  1دارای نشلانههلای
ترکیبللی و پیشللرفته اسللت .ایللن گ ل نوشللته در سیسللتم
شمارشی متفاوت مانند دهتایی (شک  1راسلت) و شیلت
تایی (شک  1چل)) و مربلوط بله سرشلماری گللههلای
حیوانی است .تعداد و موضوعات مطالعه شدۀ اولیه در ایلن
محوطه ،از یکسو بیانگر ووود یلک سلاختار پیشلرفته در

وامعۀ عیر آغاز ایالمی در سفالین (مرکلز فلالت ایلران)
است ،و از سوی دیگر ووود ارتباط از مسیر وادۀ خراسلان
بزرگ بهسلوی ونلوب غلرب ایلران بلهویلژه شلوش در
خوزستان را نشان میدهد .این ارتباط ،بههیچووله بحلث
ت ثیرپذیری و یا ت ثیرگذاری نیست ،بلکه یک نلوع تعلاملی
است که مابین دو مرکز دیده میشود.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

شک  .2الف :انواع قلمهای کات و اشکال آنها بر روی گ نوشته؛ ب :انواع مشقهای نگارش ،بینالنهرین

قلمهای نوکگرد وهت حفر نشانههای شمارشی و از
قلمهای نوک مثلثی وهت نگارش آغازمیخی و میخی
بر روی گ مرطوب استفاده میشد (شک  2چ)).
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 .4روشهای شیمیایی و دستگاهی مواد
تجزیههای شیمیایی در این مقاله بر اساس تحلی ارتبلاط
منطقی بین لو گللی مکشلوفه و قللم فللزی حاصل از
فعالیتها و کاوشهلای باسلتانشناسلی در تپله سلفالین
مطر شده است.
روشهای تجزیۀ مواد در این مقاله ،برحس سلؤال
موردبحث و نوع مواد موردمطالعه ،طبقهبنلدی و تحلیل
میشوند .ازومله موارد بسیار مهم درایلن زمینله ،مقلدار
بسیار کم نمونهها و کمیاب بودن آنان در منطقله اسلت
که باید تا حد ممکن از تخری و آسی رسلانی بله ایلن
نمونههای مطالعاتی ولوگیری کرد .در این مقاله ،بررسی
ترکی شیمیایی گل نوشلته هلای موردتحقیلق ،توسلط
تجزیللله  ICP-MSانجلللا گرفلللت .تجزیللله ICP-MS
محدودیت نمونهبرداری را کاهش میدهد و ملیتلوان از
قطعات بسیار کوچک وهت تجزیه شیمیایی و شناسلایی
ترکی عناصر اصلی ،وزئی و کمیلاب اسلتفاده کلرد .در
این روش ،نمونه در اسید ح میشود و محللول نمونلۀ
موردمطالعه از مقدار چند میلیگر تا  ppmمورد تحلیل
قرار میگیرد [ .]11نمونله ،بلا اسلتفاده از دسلتگاه ICP
 Spectro-ARCOSدر مرکللز مطالعللات رازی در تهللران
مورد تجزیه قرار گرفت .با تووه بله اینکله تملامی گل

نوشتهها از ضخامت زیلادی بلرخلوردار نبودنلد و بافلت
سستی داشتند و هم نین در ک سطح موردمطالعه ،آثار
خطوط و نقوش حکشده مشاهده میشد ،امکلان تهیلۀ
نمونۀ مقطع نازک میسر نبلود .مطالعلات ریزسلاختاری و
ترکی شیمیایی نقطهای یلا منطقلهای در نمونلۀ فللزی
توسط میکروسکوپ الکترونی از نلوع  Philips XL 30در
دانشگاه زیگن آلمان انجا گرفته است .در این روش ،ریز
ساختارها و ترکیبات آلیاژی و هم نین ترکیل رسلوبات
روی سطو خاروی ایلن قللم فللزی ملورد شناسلایی و
بررسی قرار گرفت تلا تمرکلز ترکیبلات مشلابه بلر روی
سطح قلم فلزی و لو گلی کشفشلده ،بله دسلت آیلد.
تیویر توپوگرافی از داخ ِ اثلر خلراش یلا حلک نمونله،
بلهوسلیلۀ میکروسلکوپ روبلش اتملی از شلرکت Jeol
 ،ToscaTm 400در دانشگاه زیگن آلملان ،وهلت تحلیل
رفتار مکانیکی سطح لو در برخورد با یک شلیء فللزی
مستحکم انجا گرفت.
نمونهبرداری از لو گلی ،صرفاً شام نمونهبلرداری
سطحی از رسوبات و بقایای قشر سطحی لو اسلت و از
عمق نمونه نیز مقدار  100 mgوهلت تجزیلۀ ،ICP-MS
تهیه شد .از قلم فلزی نیز تنها دو نمونه از بخش ابتدایی
و انتهایی آن ،وهت آمادهسازی مقطع صیقلی ،تهیه شد.
کلیۀ مطالعات متالوگرافی ،با استفاده از مشاهده بهوسلیلۀ
میکروسکوپ الکترونی در حاللت Backscattered ( BSE
 )Electronبر روی این دو سطح ،انجا شد (شلک هلای
 3و .)4
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Fig. 2: Right: the kind of pins applied for writing, Middle and left different written in Mesopotamian.

امامی و حصاری  /بررسی گِلنوشتههای آغاز ایالمی در محوطۀ سفالین بر اساس مطالعات میکروسکوپ الکترونی...

شک  :3قلم فلزی حفاریشده از سفالین .ونس قلم با تووه بهظاهر
ترکیبات آن و نوع خوردگی ،از مفرغ است.

 .5نتایج و بحث
 .1-5نتایج مطالعات شیمیایی بر روی ترکیب

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.1.5

 │ 38سال ششم ،شماره اول،بهار و تابستان 1399

در منطقه پیشوا در ورامین ،این مناطق را بهعنوان مناطقی
غنی از الیههای آهکی ،گ ی و دوللومیتی معرفلی کلرده
است [ .]12, 13بااینحال ،با تووه به نقشلۀ زملینشناسلی
منطقلله ورامللین در مقیللاس ( 1:1000000شللک  )5و
تشکیالت کربناتۀ عیر حاضلر و حضلور گلچ و بلورهلای
دوباره رشد یافتۀ آن ،به ووود این قطعات در یک سلاختار
غنی از سولفات میتوان پی برد که از مشخیلات منطقله
پیشوا نیز است .خاک منطقۀ سلفالین نیلز وهلت بررسلی
تفاوتها و تشابهات شیمیایی (ترکیبلات اصللی ،فرعلی و
کمیاب) موردبررسی قرار گرفت که نتایج آن در ولدول 3
آمده است.
منطقۀ موردمطالعه ،بخشى از پهنۀ آتشفشانی ونوب
تهران است .برون زدگی تودههلای عظلیم گرانیتوئیلد -
تونالیتى سب دگرگونى در تو ها و آهکهای موولود در
منطقه شده است .در این خیوص ،تمامى فلزات سلنگین
غیللر از آلللومینیم از دیللدگاه ژئوشللیمیایى دارا پتانسللی
باالیى برا تمرکز در سلنگهلای گرانیتوئیلد هسلتند.
ووود سنگهای آتشفشانی در منطقه و وولود ترکیبلات
ورگههلای سلولفید در ایلن سلنگهلا یکلى از عوامل
آزادسازی فلزات سنگین چون آرسنیک ،سلرب و کلادمیم
هستند که این فللزات سلنگین خواصلی مشلابه خلواص
گوگرد را دارند [.]24
حضور یونهای شناساییشلده و دارای شلعاع اتملی
زیاد ،به دلی حساسیت بلاال نسلبت بله تغییلرات شلرایط
محیطی پس از دفن و حاللیت زیلاد بلهواسلطۀ مجلاورت
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کلی لوح گلی
مطالعات تجزیۀ شیمیایی ،باهد تعیین ترکیل شلیمیایی
عناصر اصللی و کمیلاب لوحلههلای گللی بلر روی ملواد
موردمطالعه انجا شد .با تووه به این مهم که تپه سلفالین
در منطقۀ پیشوا و ازلحاظ زمینشناسی در حاشلیۀ شلمالی
تشکیالت ایران مرکزی قرار دارد ،ووود رسلوبات کربناتله
عیر حاضر در منطقه ،ت ثیر بسزایی بر کل آثلار و اشلیاء
یافت شده ،داشته است .با تووله بله اینکله تلاریخنگلاری
باستانشناسی ،تلاریخ محلدودۀ تپله سلفالین را بله دوران
آغازین ایال نسبت میدهد ،احتمال پخته شدن و استفاده
از آتش در ساخت این لوحههای گلی با تووه بله ترکیل
شیمیایی بهدستآمده و خیوصیات بافت ظلاهری نمونله
ها ،مورد ت یید نیست و تمامی آنان بلهعنلوان لوحلههلای
گلی خشک مطر میشوند .به عبارتی ترکیل شلیمیایی
لوحهها بهقدری به ترکی شیمیایی خاک حلوزۀ مرکلزی
فالت ایران شلبیه اسلت کله بلهعنلوان یلک اثرانگشلت
شیمیایی نمیتواند موردتووه قرار نگیرد .ترکی شلیمیایی
گ نوشتۀ موردمطالعله در ولدول  1آورده شلده و نتلایج
حاص  ،نشاندهندۀ ترکیبات کربناته حوزۀ شلمالی فلالت
مرکزی ایران است .نتایج گزارششده در ودول  ،1مقلدار
درصد وزنی اکسیدهلای اصللی و فرعلی اسلت و عناصلر
کمیلللاب موولللود در روی لوحللله در ولللدول شلللمارۀ 2
گزارششده است .مطالعات زمینشناسی و لیتولوژی خاک

Fig. 4: Analyzed tablets inclusive some traces engraved on
it
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Fig. 3: The metallic pin excavated from Tappeh Sofalin.
Macroscopically and based on typical copper corrosion
patina is classified as bronze.

شک  :4لو گلی مورد آزمایش از تپه سفالین به همراه نوشته
حکشده بر آن.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

Fig. 5: Geological map and geological setting of south and southeast of Tehran. Red signs are magmatic veins (P2), yellow
part from Neocene (N3-1) and the white part is the recent alluvial deposition. The cream part is the Marn and Los out
crops (N2-Q1).

ودول  :1نتایج حاص از تجزیه  ICP-MSاز دو ناحیه رسوبات سطحی و بافت داخلی لوحههای گلی برحس درصد وزنی)(W%
Table 1: ICP-MS of major and minor components from the inner part and outer accumulation of the tablet in W%.
TiO2

MnO

P2O5

K2O

MgO

Na2O

Al2O3

Fe2O3

CaO3

SiO2

نمونه

0.00
0.50

0.10
0.20

0.70
0.30

3.00
2.60

4.00
4.10

3.60
1.50

6.00
9.50

5.60
3.50

14.00
12.10

49.00
50.50

Accumulation
Rock
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Table 2: ICP-MS of trace components from the inner part and outer accumulation of the tablet in ppm.
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Sc
123

Pb
394

Ni
292

Ge
nd

Cu
899

Cr
749

Co
90

Cd
25

Ba
433

As
110
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نزدیک با سطح آبهای زیرزمینی در محیط دفن در طول مُهروملو هلای متملادی ،از اهمیلت بیشلتری برخلوردار هسلتند.
ترکیباتی نظیر  Fe2O3 ،P2O5و  K2Oدر اکثر اشیاء باسلتانی ملدفون در اعملاق تلا 1.5 mمشلاهده ملیشلوند کله ناشلی از
فعالیتهای آنتروپوژنیک یا طبیعیِ وابسته به تل ثیرات ترکیبلات آللی نظیلر گیاهلان ،بقایلای ولانوری و انسلانی (قبلرهلا) و
محیطهای باتالقی است [ .]8غلظت این ترکیبات در سطح نمونه و در عملق آن یکسلان نیسلت ،زیلرا گرادیلان تغییلرات و
انتقال مواد از سطح لو تا عمق لو برحس نوع ترکی و غلظت ترکی در محلول ،متفاوت است [ .]14خارویتلرین قشلر
مورد تجزیه در این لوحههای گلی ،بهعنوان رسوبات روی لوحهها نلا گلذاری شلده و تجزیلۀ شلیمیایی در دو منطقلۀ قشلر
سطحی (انباشت رسوبات سطحی) و الیۀ داخلی وهت شناسایی تغیرات شیمیایی ،اعمالشده است.
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شک  :5نقشه زمینشناسی ونوب و ونوب شرق تهران به همراه رخسارههای زمینشناسی آن .سطو قرمز مشخیه ووود رگههای آذرین
اسیدی هستند ( .)P2رنگ زرد ،رسوبات میوسن ( )N3-1و رنگ سفید ،دشتهای آبرفتی عهد حاضر و رنگ کر نشاندهندۀ رخسارههای
رسوبی غنی از رس است(.)N2-Q1

امامی و حصاری  /بررسی گِلنوشتههای آغاز ایالمی در محوطۀ سفالین بر اساس مطالعات میکروسکوپ الکترونی...

ودول  :3نتایج مقدار عناصر کمیاب حاص از تجزیه  ICP-MSاز خاک منطقه برحس

ppm

Table 3: ICP-MS of trace components of the soil in ppm.
Sc

Ni

Co

Cu

TiO2

K2O

P2O5

MnO

MgO

Na2O

CaO

Fe2O3

Al2O3

SiO2

ppm

ppm

ppm

ppm

w%

w%

w%

w%

w%

w%

w%

w%

w%

w%

111

315

120

323

0.77

1.11

0.44

0.98
Ni

5.06
As

1.22
Ge

37.68
Cd

4.98
Cr

17.2
Ba

27.22
Pb

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

178

98

nd

nd

12

224

303
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میکروسکوپ الکترونی
مطالعات میکروسلکوپی باهلد شناسلایی ناهنجلاری یلا
تمرکز عناصر مووود در قسلمتهلای متفلاوت ایلن قللم
فلزی ،انجا شد .در این رابطه ،سطح کام مقطلع نمونلۀ
موردمطالعه بلهوسلیلۀ میکروسلکوپ الکترونلی در حاللت
 Back Scatteredمورد مشاهده قلرار گرفلت و بلر اسلاس
عناصر متفاوت تشکی شده ،روبش (اسکن) و ناهنجاریها
بهصورت تجمعات رنگلی ،قابل تحلیل و بررسلی شلدند
(شک  .)6aاسکن سطو در مقیاس بلزرگ ،در حلد کل
سللطح نمونلۀ موردمطالعلله ،مللیتوانللد از بابللت چگللونگی
پراکندگی عناصر ،کامالً مهلم باشلد ،چراکله سلاختارهای
متفاوتی نیز بر اسلاس تیلویر میکروسلک) الکترونلی در
حالت  Backscateredاز نمونه قاب مشلاهده اسلت (شلک
 .)6bعناصر مهم و موردبررسلی در ایلن تحقیلق ،شلام
برخی عناصری است که برحس ونس شیء-یلا از خلود
شیء منش گرفته و یا از محلیط پیراملون شلیء -و نلوع
کاربری نمونه ،مورداستفاده قرارگرفتله اسلت ( O, Si, Ca,
 .]17[ )Pb, Cl, Cuنکت لۀ حللائز اهمیللت در تفسللیر ایللن
تیاویر ،تفاوتهای بسیار مشهودی است که در ارتباط بلا
ناهنجاریهای عنیری در سر و انتهای ایلن قللم فللزی
ووود دارد.
اسکن عنیری کلی تما سطح نمونه ،ملیتوانلد بله
مجموعه اسکنهای انفرادی در سطح نمونۀ مورد آزمایش

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.1.5
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 .2-5نتایج مطالعات ساختاری و شیمیایی با
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بر اساس نتایج ارائهشده در ودول یک ،نزدیکتلرین
ترکی ِ مینرالوژیک به لو مورداستفاده ،ترکیبات آهکلی و
به احتمال زیلاد ،کلسلیتی اسلت .درصلد آهلک در الیلۀ
رسوبات سطحی تا  %2افزایش داشته که دلیلی برافلزایش
غلظت یونهای کلسیم انتقالیافته از محیط بر روی الیلۀ
رسوبات سطحی است .باووود اینکه لوحۀ گلی در محیطی
با غلظت آهک باال دفلن شلده اسلت ،در الیلۀ رسلوبات
سطحی آن ،درصد آهلک (  )%2افلزایش چنلدان زیلادی
نداشته است و دلی این اتفاق ،آن است که محللولهلایی
آبی با غلظت زیاد یونهای قلیایی و قلیایی خلاکی وولود
دارند که سب ح شدن و انتقال محلولهای آهکلی بله
محیط همووار میشوند [ .]15ووود تغییرات نهچندان زیاد
آهن در الیۀ درونی ،در مقایسه با الیههای بیرونلی لوحله
ها ،خود نشاندهندۀ ایلن مهلم اسلت کله محلیط دفلن،
محیطی اکسیدی نبوده ،بلکه به دلی هموواری با شرایط
محیط گورستانی و شرایط دفن ،تبادالت اکسیدهای آهلن
به ظرفیتهای باالتر در خاک لو انجلا نپذیرفتله اسلت
[ .]16تفاوت در مقادیر نتایج تجزیۀ عنیری مواد کمیلاب
در سطح لوحه گلی بهعنوان رسوبات تجملع یافتله و مغلز
لوحه گلی بسیار حائز اهمیت است و ملیتوانلد دلیللی بلر
ت ثیرات محیط پیرامون بر شیء باشد .بر اسلاس ولدول 2
باریم ،کادمیم ،کبالت و ژرمانیو از محیط پیرامون بر روی
سلطح خلاروی تجملع یافتللهانلد و از مشخیلات محللیط
پیرامون شیء هسلتند .ترکیبلاتی هم لون کلرو  ،ملس،
ارسنیک ،نیک و سلرب نیلز نقلش مهملی در ارتبلاط بلا
عناصر کمیابی دارند که هم از محیط و هلم از نلوک قللم
میتوانسته بر روی سطح خاروی لو گلی بر وای بمانلد.
بر همین اساس ،بهاحتمال بسیار زیاد ،مقدار بسلیار بلاالی
 )899 ppm( Cuدر روی این اثر ،از نوک تیغۀ فلزی نشئت
یافته اسلت .مقلادیر نیکل و سلرب نیلز در ایلن مقلدار،

قاب مقایسه با مقادیر احتملالی موولود در خلاک نیسلتند.
سرب در خاک چندان محلول نیست و بهعنلوان یلکفلاز
غیر متحرک میتواند در نقش تجمعلات سلطحی پدیلدار
شود .مقادیر اندک ان نیز با مقادیر استاندارد ووود کلادمیم
در خاک ( )ppm 50-25مطابقت دارد [.]23
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تقسیم شود تا درایلنارتبلاط بتلوان تحلیللی از چگلونگی
پراکندگی عناصلر در ولایولای نمونله بله دسلت آورد.
اکسیژن ،تراکم یکنواختی را در اسلکن بلر تملامی سلطح
نمونه نشان میدهد .این آنومالی ،به دلی ووود ترکیبلات
اکسیدی ،هم بهصورت اکسیدهای قلیایی و قلیایی خلاکی
از محیط پیرامون و هم بهصلورت اکسلیدهلای فللزی در
سرتاسر نمونه دیده میشلود .سیلیسلیم بلا تمرکلز بسلیار
قاب تووهی فقط در قسمتهلایی از سلطح خلاروی قللم
دیده میشود .این ،میتواند به دلی آن باشد که سیلیسلیم
از عناصر شاخص متعلق به قلم نیست .کلسیم ،وال ترین
نحوۀ تمرکز را در نمونله دارد و آن تمرکلز ،در مرکلز و در
خارویترین قسمت نوک قلم اسلت .بلر اسلاس تیلاویر
میکروسلکپی در مرکلز قللم ،ترکیبللات کربناتله ملس یللا
خوردگی مفرغ دیده نشده و درنتیجه احتملال اینکله ایلن
تمرکز کلسیم از محیط همووار باشد ،مووهتر است .علد
تمرکز کلسیم در مرکلز نمونله ،ایلن گملان را بله وولود
میآورد که آیلا محللولهلای خورنلده از طریلق تلرک و
شکا  ،سب تمرکز غیریکنواخلت کلسلیم در نلوک قللم
شده است .اما با تووه به نبودن ترک یا شلکا در وهلت
مسیر عبور یونهای حاوی کلسیم ،ایلن ادعلا نملیتوانلد
صللحیح باشللد و کلسللیم بلله احتمللال زیللاد ،بللهصللورت
تهنشستهای رسوبی از یک ناحیۀ غنی از کلسیم بهولای
مانده است [ .]18این ناحیه میتواند سطح یک للو گللی
در مدتزمان تماس با محیط دفن باشد .ووود ساختارهای
شللکی کریسللتالی کربناتلله (کلسللیتی) در شللک  7بللا
بزرگنمایی  200برابلر ،کلامالً مشلخصکننلدۀ حرکلت و
تماس این ملاده بلا سلطح ثانویلهای اسلت چراکله نلوع
قرارگیری شلبکههلای کریسلتالین همگلی گویلای یلک
انسجا ساختاری است .نکتلۀ والل تووله در تیلویر بلا
بزرگنمایی  2000برابر در سمت راست ،حرکت بله سلمت
داخ این ساختار آهکی در سلاختار مسلی اسلت .سلاختار
مس در این نمونه ،بهواسطۀ ووود آلیاژ سرب ،نر تر است.
در قسمت سلمت راسلتبلاالی تیلویر  b6ایلن در هلم
فرورفتگللی سللاختاری ،بللهطللور کاملل  ،مشللخص و
قاب شناسایی است .دانههای سفیدرنگ با انعکاس نوربلاال
در قسمتهای مرکزی این ساختار ذرات سربی هستند که
در ساختار تیرهرنگ کربناته مرکزی تشکی نشدهاند بلکله

بهواسطۀ ضربه یلا ملالش در سلاختار محبلوس شلدهانلد.
سرب ،کلر و مس از عناصر وابسلته بله متلالورژی شلیء
هستند .حضور کلر در سرتاسر نمونله بلهولز در مغلز آن،
نشاندهنلدۀ ابلتالی شلیء بله بیملاری برنلز اسلت کله
بهصورت متوالی و تدریجی قسمتهای زیادی از شلیء را
در برگرفته است [ .]19بر اسلاس اسلکن عنیلر ملس در
نمونه و با تووه به ووود مغز فللزی در نمونله ،ملیتلوان
عنوان کرد که خلوردگی بلهصلورت پیشلرفته در تملامی
قسمتهای شیء ظهور پیدا نکرده است .سرب ،بیشلتر در
الیههای رویی و تا اعماق حدوداً  300میکرومتر بهصورت
ساختار یا تجمع الیهای مشاهدهشده اسلت .اضلافه شلدن
سرب ،وهت کارآمد ساختن شیء در فلراوری سلاخت آن
است .سرب در حال حاضر نیز بهعنوان یک فلز اضافهشده
به آلیاژ ،وهت شک پذیری بهتر آن استفاده میشود [.]20
مراح مطالعاتی فوق ،بر روی قسمت انتهایی نمونله
قلم فللزی نیلز انجلا شلد و شلباهتهلا و تفلاوتهلای
قاب تووهی مشهود گشت (شک  .)8تیویر میکروسکوپ
الکترونی قسمت انتهایی نمونه ،در تیویر  b8مشلخص و
اسکن عناصر تشکی دهنلدۀ سلطح نمونله در تیلویر a8
مشخص شده است .عناصر اکسیژن ،سیلیسلیم و کلسلیم
بهمانند قسمت نوک در قسمت انتهایی نیلز مشلاهده ملی
شوند .در ایلن خیلوص ،کلسلیم دارای یلک پراکنلدگی
مرزی بسیار مشخص در سرتاسلر محلیط خلاروی نمونله
است و در قسمت داخلی ،هیچ اثری از ایلن عنیلر وولود
ندارد .از طرفی ،حضور مقدار قاب تووهی سیلیسیم در مقا
مقایسه با قسمت نوک قلم ،به چشم میخورد .سیلیسیم و
کلسیم در این مناطق ،بدون تردید از محلیط پیراملون یلا
لو گلی بودهاند چراکه هیچ آنومالی و تجمع مشخیی در
قسمتهای داخلی دیده نمیشود .سرب ،کلر و ملس نیلز
بهمانند قسمت لبه دیده میشود .تفلاوت تجملع ایلن سله
عنیر آخری با قسمت لبۀ قلم در ایلن اسلت کله در ایلن
قسمت ،مغز فلزی بسیار کم دیده میشود و یا اصالً دیلده
نمیشود .به تعقی همین موضوع ،تمرکز کلر نیلز تملامی
قسمتهای سطحی نمونه را پوشانده است .خلوردگی فللز
مس در این قسمت نمونه بهمرات پیشرفتهتلر از قسلمت
نوک نمونه است .نکتۀ حائز اهمیت در ایلن تیلویر ،ایلن
مورد است که تجمع کلسیم در زیلر الیلههلای خلوردگی
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شک )a( :6تیویر اسکن عنیری نوک قلم فلزی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و ()bتیویر میکروسک) الکترونی سطح در حالت
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شک  :7نوک نمونه به همراه تجمع آهک یا کلسیت در زیر الیه خوردگی .دانههای با نور منعکس به باال ،ذرات سربی هستند.

Fig. 7: Top of the pin with accumulation of calcite under the corrosion layer. Fragments with high reflection are lead.
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Fig. 6: A) Scanning electron microscope image of the pin. B) Scanning electron microscope image in backscattered mode
with map pf elements such as Cu, Cl, Pb, Ca, Si, O
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قرارگرفته است .این توالی به این مفهو است کله در ابتلدا
تماس با محیط یا شیء حاوی کلسیم وولود داشلته (دوران
استفاده از شیء) و پس از استفادههای مکرر ،این شیء دفن
شده و در معر شرایط محیطی ت ثیرگذار وهت خلوردگی
قرارگرفته اسلت [ .]21ازوملله ملوارد قابل تحلیل در ایلن
شک  ،تووه به این مهم است که در تملامی قسلمتهلایی
کله آنوملالی کلسلیم مشللاهده ملیشلود ،هلیچ آنومللالی از
محیوالت خوردگی مس یا مفلرغ نیسلت .ایلن موضلوع،
چنین تحلی میشود که در ابتدا مس و سلپس الیلههلای
حاوی کلسیم شیء موردبحث را تحلت تل ثیر قلرار دادهانلد.
تمرکز سرب بهطور یکنواخت در سطح خاروی نمونله دیلده
میشود که این امر ،وابسته به متالورژی نمونه است.

 .3-5مطالعات ساختاری با روش میکروسکوپ
اتمی روبشی
در ارتباط با نوشتن بهوسیلۀ یک شیء فلزی سخت (قلمی
از ونس برنز) بر روی یک سطح نر (للو گللی) مفهلو
فیزیک اصطکاکی وهت مطالعه ت ثیر رفتار مکانیکی بلین
شیء فلزی و سطح گلی ،نقش مهمی را ایفا ملیکنلد .بلر
اسللاس تئللوری اصللطکاکی ) ،]22[ (Tribologyنوشللته و
حکاکی عبارت از ایجاد ردی از خراش بر روی یک سلطح
نر  ،است .در این خالل ،ساختارهای سطح نر در مقیاس
بسیار ریز و میکرومتری دچار چلروک و در انتهلاییتلرین
مکان یعنی وایی که قلم از حرکت بازمیایستد ،دچار ومع
شدگی ساختاری میشوند .این مهم ،با تووه به تیویر

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.1.5

Fig. 8: A) Scanning electron image of the bottom of pin. B) Scanning electron image of the surface with the trace of such
elements as Cu, Cl, Pb, Ca, Si, O.
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شک  )a( :8تیویر اسکن عنیری انتهای قلم فلزی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و ( )bتیویر الکترونی خالص سطح به همراه اسکن
ردیابی ووود عناصر O, Si, Ca, Pb, Cl, Cu
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Fig. 9: AFM image of the surface and topography of the tablets, with trace of scratch effect. Scratching is shown with the
sign of wavy lines around the scratch, based on mechanical properties of the surface of tablets.
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 .6نتیجهگیری
هد از این پژوهش ،بررسی ارتباط احتملالی بلین قللم
برنزی کشف شلده از تپله سلفالین بلا لوحلههلای گللی
مکشوفه از این ناحیه است .در ایلن راسلتا بلا تووله بله
شباهتهای ساختاری لوحلههلای گللی مکشلوفه ،یلک
لوحه بهعنوان مروع انتخاب شد .مواد متشکله مغز لو و
نهشتههلای رسلوبی روی قشلر سلطح آن لوحله ملورد
آزمایش  ICP-MSقرار گرفلت .در ایلن راسلتا بیشلترین
ترکیباتی که نقش مهمی را در رابطه با شیمی لوحه ایفلا
میکردند ،اکسید کلسیم و سیلیس و نمک های آلکلالین
بودند .با تووه به تجزیۀ انجا شده ،علی رغلم ترکیبلات
اصلی ذکرشده در باال در ارتباط با عناصر کمیلاب انلدازه

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.1.5

میکروسکوپ نیروی اتمی از توپوگرافی سطح داخلی یکی
از اثرات حکاکی و خراشها کامالً مشخص است (شک
 .)9در این تیویر ،ردّ خراش بهصورت منحنیهایی ریز در
دو طر خط خراش و بهصورت یکنواخت و متوالی تا انتها
ادامه دارد .در قسمت مرکزی تیویر ایستادن قلم و تجمع
بافت چروکخورده کامالً مشخص است .بازۀ این خط
خراش در حدود چند میکرومتر است که با نوکتیز و
قابلیت نوشتاری خوب یکقلم فلزی ،مطابقت دارد.

گیری شده ،مقلدار دو عنیلر ملس و سلرب از اهمیلت
باالیی برخوردار است .این دو عنیر از بافت لوحله گللی
منتج نشدهاند و بدون تردید از محیط دفن یا پیرامون اثر
به روی لو تجمع کردهاند .البتله حضلور ایلن ملواد در
خاک منطقه ،مستلز بررسی فاز شناسی آن خاک است.
در این رابطه ،این سؤال که آیا کاتبلان منطقلۀ سلفالین
یادبودهای خود را با اسلتفاده از ابلزارهلای برنلزی ملی
نگاشللتند ،تقویللت یافللت .ابللزار یافللت شللده بللهواسللطۀ
مورفولوژی نوک اثر ،میتوانسته بهعنوان یکقلم مطلر
شود .مطالعه بر یکقلم برنلزی بله دسلت آملده از ایلن
ناحیه ،با استفاده از بررسیهای میکروسکوپ الکترونی و
روبش یا اسکن عناصر موولود در بافلت فللزی نمونله،
نتایج بسیار وال تووهی را به همراه داشلت .بلر اسلاس
مطالعه بر روی سلطح مقطلع فللزات در سلمت نلوک و
انتهای نمونه ،تمرکز و توالی والبی از مغز فلزی ،تمرکلز
آهکی و محیوالت خوردگی مشلاهده شلد .ایلن تلوالی
یک مسیر منطقی را در ارتباط باووود یک نمونۀ خلالص
فلزی و تماس آن با یک شیء آهکی و (یا بر پایه آهک)
و نهایت لاً ایجللاد محیللوالت خللوردگی در محللیط دفللن
(به عنوان محیط کاربری شیء) به اثبلات ملیرسلاند .در
این رابطه ،عالوه بر عنیر مس ،بلا تووله بله مطالعلات
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شک  :9تیویر توپوگرافی سطحی رد خراش بر روی لو گلی با استفاده از میکروسکوپ روبش اتمی )A .خط خراش و ساختار چروکخورده
در دو طر آن و  )Bهم نین تجمع الیههای سطحی روی لو اثباتکننده رفتار مکانیکی اصطکاکی بر سطح است.
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دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

،به اسکن عنیر سرب در الیههای خلاروی قللم فللزی
) در سطح خاروی لوحههلاppm 394 ًووود سرب (حدودا
نیز دلیلی بر استفاده از این اشیا بهعنوان ابزار حک کردن
.و یا نوشتن در تپه سفالین است

 ووود سرب نیز بهعنلوان،تیاویر میکروسکوپ الکترونی
یک مادۀ مشخص وهت تسهی فرایندهای متالورژیلک
به اثبات رسید و هم نین ساختارهای غنلی از سلرب در
 بلا تووله.تیاویر میکروسکوپ الکترونی مشخص شدند
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